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Culture and Language of North East must be preserved along with
Development: Amit Shah
Modi government fully respect Art 371 and there will be no change in it:
Home Minister
NE zone has made noteworthy progress during last 5 years compare to the
rest of the country in the last 70 years of Independence: Shah
No illegal immigrant will be allowed to stay back in India: Home Minister
The 8 NE states are like Astalakhmi, in future they will play a vital role in
the development of the country
30 percent NEC budget will be spent on development of backward regions
There is the need to set targets to ascertain the law and order situation in
Northeast by 2022
উন্নয়নয়নের প পাশ পাপ পাশশ ভ পাষ পা ও স সংসংশ্কৃতিনৃতিকে অবশ অবশ্যই স সংরক্ষণ ৃতিকের পা উশ করা উচিৎ ঃ অমিত উচিৎ ঃ অশৎ ঃ অমি্কৃতি
শ পাহ
মৎ ঃ অমি পাদী সরৃতিকে পার স সংশবধা পানয়নের ধা পার পা ৩৭১কমৃতিকে সমপণর্ণ সম পায়নে ৃতিকেনর এব সং ্কৃতি পান্কৃতি মৃতিকে পায়নেও
পশরব্কৃতির্ণয়নে আসনব য়নে পা: স্বর পাষ্ট্রৎ ঃ অমিন্ত্র
স্ব পাধা য়নে্কৃতি পার মশষ ৭১০ বছনরর ্কৃতি তুলয়নে পায় এয়নেই ম  পায়নে গ্কৃতি ৫ বছনর উনল্লেখনে পাগ অবশ্য
অগ্রগশ্কৃতি ৃতিকেনরনছ: শ পাহ
মৃতিকে পায়নেও অবৈবধা অশভব পাস নৃতিকে ভ পারন্কৃতি থা পাৃতিকেন্কৃতি মদীওয় পা হনব য়নে পা: স্বর পাষ্ট্রৎ ঃ অমিন্ত্র
৮টি এয়নেই র পা  অবশ্য অষ্টলক্ষ র ৎ ঃ অমিন্কৃতি পা, ভশবষ অবশ্যন্কৃতি ্কৃতি পার পা মদীনশর উন্নয়নয়নে গুরুত্বপপণর্ণ
ভপ শৎ ঃ অমিৃতিকে পা প পালয়নে ৃতিকেরনব
৩০ শ্কৃতি পা সংশ এয়নেইশস’র ব পান ট শপশছনয় পড পা অঞ্চনলর উন্নয়নয়নে ব অবশ্যয় ৃতিকের পা হনব
২০২২ স পানলর ৎ ঃ অমিনধা অবশ্য উত্তর-পপনবর্ণ আইয়নেশংঙ্খল পা পশরশপরিস্থিশ্কৃতি শয়নেধার্ণ পারনণর উনণের  উদ্দেনশ অবশ্য
লক্ষ অবশ্যৎ ঃ অমি পাত্ পা শয়নেধার্ণ পারণ ৃতিকের পা দীরৃতিকে পার

নয়াদিল্, ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯, দিআইদি৷৷

সেন্য় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্র্ শ্রী অদমত শাহ আজ গুয়াহাটিপত উত্তর-িপূির্ব োউদউন্সিপ্সিলের ৮ম িপূর্ণর্বাঙ্গ েপাঙ্গ সম্মে্সিলেপনর উপমাধন
েপরপছেন। এ উি্সিলেপ্ষে দতদন ভারত রত্ন প্রয়াত ভপূপিন হাজাদরোর প্রদত শ্রদ্ধা জানা জাদনপয় িক্তপিতব্যের েপূচনা
েপরন। েপাঙ্গ সম্মে্সিলেপন িক্তিতব্যে রাখপত দতে গিপয় সেন্য় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্র্ িপ্সিলেন, এই দিনটি

আজপের জনতব্যে যপেষ্ট গুরুত

িহন েপর৷ োরর্ণ এদিনই প্রয়াত ভপূপিন হাজাদরোর জন্ম হপয়দছে্সিলে, দযদন তাঁর দশল্প ও ে সংতে গি্পতর মধতব্যে
দিপয় েমগ্র উত্তর-িপূিপর্ব ে দিপশ্বের োপে িদরচয় েদরপয় দিপয়দছেপ্সিলেন। দতদন িপ্সিলেপছেন, ভপূপিন হাজাদরো সিপশর
অনতব্যোনতব্যে অঞ্চপ্সিলে এমনদে সিপশর িাইপরও দনপজর িেদত স্ািপনর যপেষ্ট েট সুপযাতে গি সিপয়দছেপ্সিলেন৷ দতদন
দে সংিিদ্তি দছেপ্সিলেন, দযদন দিদভন্ন ভাষায় ে সংতে গি্ত ও তে গিাপনর মাধতব্যেপম দনপজপে প্রোশ েপরদছেপ্সিলেন। দেন
েখনও উত্তর-িপূির্ব সছেপছেড়ে যানদন৷ োরর্ণ দতদন মপন েপরদছেপ্সিলেন, যদি জন্মস্ান সছেপছেড়ে চপ্সিলে যান তপি উত্তরিপূপির্বর েমসদ্ধা জান ও িতব্যেদতক্রম্ ঐদতহতব্যে, ে সংসস দত সতে গিাটা দিপশ্বের োমপন তট সুপ্সিলে ধরা েম্ভি হপি না। দতদন আরও
সযাতে গি েপরন, ভপূপিন হাজাদরো তাঁর োরা জ্িন উত্তর-িপূপির্বর ে সংসস দতর রাষ্ট্রিপূত দহোপিই রপয়পছেন, এি সং এই
অঞ্চপ্সিলের েমসদ্ধা জান ে সংসস দত আরও েমসদ্ধা জান েরার অিিাপনর স্ব্েস দত স্বরূি প্রধানমন্ত্রী শ্র্ শ্রী নপরন সমাি্র সনতস পত
িতর্বমান েরোর তাঁপে ভারতরপত্ন ভপূদষত েপরপছে৷
ভারপতর প্রিসদদ্ধা জান এি সং সিপশর উন্নয়পন উত্তর িপূির্বাঞ্চ্সিলে নতট সুন ইদ্চল নতুন ইঞ্জিন হপত িাপর-প্রধানমন্ত্রী শ্র্র এই িক্তিতব্যেপে
তট সুপ্সিলে ধপর শ্রী শাহ্ িপ্সিলেন, সিপশর উন্নদতপত এই অঞ্চপ্সিলের অিিান সিপশর অনতব্যে রাজতব্যেগুদ্সিলের সচপয়ও সিদশ
হওয়া উদচৎ৷ দতদন িপ্সিলেন, উত্তর িপূির্ব দনপজই এেটি ্ষেট সু দ্র ভারত সযখাপন এেদিপে রপয়পছে দহমা্সিলেয়
অনতব্যেদিপে রপয়পছে িরাে, ব্রাঙ্গ সম্মেিট সুত্র এি সং ইম্ফ্সিলে ভতব্যোদ্সিলের মত দিপশ্বের েিপচপয় েট সুন্দর প্রােস দতে িসশতব্যে৷ এই
অঞ্চপ্সিলের েম্ভািনার েো তট সুপ্সিলে ধরপত দতে গিপয় দতদন িপ্সিলেন, উত্তর িপূির্বাঞ্চপ্সিলে রপয়পছে সিপশর ৯ শতা সংশ ভপূদম
সযখাপন রপয়পছে সমাট ক সোটি জনে সংখতব্যো, অের্বাৎ সিপশর সমাট জনে সংখতব্যোর ৩.৭৮ শতা সংশ৷ সেশশ্সিলেতে গিত
দিে সেপেও এই অঞ্চপ্সিলের গুরুত রপয়পছে অপনে সযখাপন ক৩০০ দেপ্সিলোদমটার আ্তিজর্বাদতে ে্মানা রপয়পছে৷
উত্তরিপূপির্বর ো সংসস দতে বৈচিিদচপত্রর েো উপলখ েরপত দতে গিপয় শ্রী শাহ িপ্সিলেন, এখাপন প্রায় ২৭০টি জনপতে গিাষ্
রপয়পছে এি সং ১ক০টি উিভাষা রপয়পছে৷ েমস্ত উন্নয়নমপূ্সিলেে োজেমর্ব এি সং উপিতব্যোতে গি এই অঞ্চপ্সিলের েমসদ্ধা জান
ে সংসস দতপে ে সংরদ্ষেত রাখার উপখার উদ্দেশতব্যে দনপয় েরা উদচত৷ দতদন িপ্সিলেন, ভারপতর িদরদচদত েখপনাই ভপূরাজনৈনদতে নয়, তা হপ্সিলো ভপূ-ো সংসস দতে এি সং এই ন্দত গ্রহর্ণ েরপ্সিলে সতে গিাটা ভারত সেপে উত্তর িপূির্ব
েখপনাই দিদ্ছিন্ন হপত িারপি না৷ দতদন িপ্সিলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্র্ শ্রী নপরন সমাি্র সনতস পত দ্রুত উন্নয়পনর
িপরও উত্তর িপূপির্বর ো সংসস দতে ও ভাষাতে গিত িদরচয় ে সংর্ষের্ণ েরা উদচত৷
মহাভারপতর উদ্ধা জানসদত তট সুপ্সিলে ধপর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্র্ িপ্সিলেন, উত্তর িপূির্ব এি সং িাদে ভারত প্রানৈতে গিদতহাদেে যট সুতে গি সেপেই
ে সংযট সুক্ত রপয়পছে এি সং প্রধানমন্ত্রী শ্র্ নপরন সমাি্র সনতস পত তা েখপনাই দিদ্ছিন্ন হপি না৷ শ্রী শাহ িপ্সিলেন,
উত্তর িপূির্বাঞ্চ্সিলে উন্নত, েমসদ্ধা জান এি সং ভারপতর তে গিির্ব

হপয় উঠপি৷ স্বাধ্নতার ৭০ িছেপরর তট সু্সিলেনায় তে গিত ক

িছেপর উত্তর িপূির্বাঞ্চপ্সিলে অপনে উন্নয়ন হপয়পছে৷ ২০১৪ োপ্সিলে সয উন্নয়পনর ধারার েপূচনা হপয়পছে তা ২০২২
োপ্সিলের মপধতব্যে েমপূর্ণর্ব হপি৷ দতদন িপ্সিলেন, ৮টি উত্তর িপূপির্বর রাজতব্যে অষ্ট্সিলেক্ষ্মী্র মপতা এি সং সিপশর উন্নয়পন
তারা গুরুতিপূর্ণর্ব ভপূদমো িা্সিলেন েরপি৷
শ্রী শাহ সহাষর্ণা েপরন, উত্তর িপূির্ব োউদউন্সি্সিলে তার তহদিপ্সিলের ৩০ শতা সংশ অগ্রাদধোর স্ষেত্র এি সং েমাপজর
িদঞ্চত েম্প্রিাপয়র জনতব্যে দনদির্বষ্ট েরপি। শ্রী শাহ িপ্সিলেন, প্রদতটি রাজতব্যে সেই েমস্ত গ্রাম িা অঞ্চ্সিলেগুদ্সিলে দচদ্চলগুলি চিহ্নিত

েরপি যা দিদভন্ন েপূচপে দিদছেপয় রপয়পছে এি সং এই অঞ্চ্সিলেগুদ্সিলেপে সিপশর অনতব্যোনতব্যে অ সংপশর োপে েমান েপর
তট সু্সিলেপত োজ েরপি। দতদন আরও সযাতে গি েপরন, যত্ষের্ণ না সতে গিাটা রাজতব্যে অনতব্যে অ সংপশর োপে েমান
অগ্রতে গিদত না েপর ততদিন অিদধ এই িসদদ্ধা জানর তে গিল্প েমপূর্ণর্ব হপি না।
মন্ত্রী শ্র্ িপ্সিলেন, উত্তর িপূির্বাঞ্চপ্সিলের অের্বনৈনদতে ও োমাদজে উন্নয়পনর জনতব্যে িদরেল্পনা রচনা ও িাস্তিায়পনর
জনতব্যে ১৯৭১ ো্সিলে সেপে এনইদে সনাডা্সিলে এপজদউন্সি দহোপি োজ েরপছে এি সং ২০২২ োপ্সিলে তার ক০ িছের
িপূর্ণর্ব হপি যখন ভারত স্বাধ্নতার ৭ক তম িষর্ব উিযািন েরপি৷ ২০২২ োপ্সিলের মপধতব্যে উত্তর িপূির্বাঞ্চ্সিলেপে
েমসদ্ধা জান েপর তট সু্সিলেপত এনইদেপে এেটি সরাডমতব্যোি বৈচিতদর েরপত হপি৷ ২০২২ োপ্সিলের মপধতব্যে আইন শসঙ্খ্সিলোর
উন্নয়পনর জনতব্যে ্সিলে্ষেতব্যেমাত্রা ঠিে েরপত এি সং এই অঞ্চপ্সিলের ে সংসস দত, ঐদতহতব্যে ও ভাষাপে েমসদ্ধা জান েপর সতা্সিলোর
জনতব্যে ্সিলে্ষেতব্যে দস্র েরপত িপ্সিলেপছেন দতদন৷ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্র্ িপ্সিলেন, স্বাধ্নতার আপতে গি উত্তর িপূির্বাঞ্চ্সিলে সিপশর েিপচপয়
িছেড়ে দজদডদি’র অ সংশ দছে্সিলে এি সং সেই দিনগুদ্সিলে দফিদরপয় আনপত আজ আমাপির েেপ্সিলের উপিতব্যোতে গি আিশতব্যেে৷
িনায়ন, বৈচিজি চাপষর দিোশ, হারাপনা ভাষা িট সুনরুদ্ধা জানাপরর িতব্যেিস্া এি সং উত্তর-িপূপির্বর রাজতব্যেগুদ্সিলের মপধতব্যে
আ্তিন্তঃরাজতব্যে দিপরাধ দনষ্পদত্ত েরার দিপে এনইদের মপনাদনপিশ েরা উদচত

িপ্সিলে ম্তিিতব্যে েপরন দতদন৷

িা সং্সিলোপিপশর োপে স্্সিলেে্মা্তি চট সুদক্ত েমপের্ব িক্তিতব্যে রাখপত দতে গিপয় শ্রী শাহ িপ্সিলেন, এই যট সুতে গিা্তিোর্ দেদ্ধা জানাপ্তির
ফিপ্সিলে ে্সিলেোতা এি সং ঢাাো িন্দরগুদ্সিলের মপধতব্যে িট সুনরায় সযাতে গিাপযাতে গি স্ািন েরা েম্ভি হপি। স্বাধ্নতার িপূপির্ব
এই িন্দরগুদ্সিলে উত্তর-িপূির্ব অঞ্চপ্সিলের িাদর্ণজতব্যে ও িাদর্ণপজতব্যের প্রপিশমার দহোপি োজ েরপতা৷ এই রুট দিপয়
িাদর্ণপজতব্যের রাস্তা উপন্মাদচত হপ্সিলে উত্তর-িপূপির্বর দিশা্সিলে প্রােস দতে েমিপে দভদত্ত েপর এই অঞ্চ্সিলেটি আিারও
সিপশর জনতব্যে দজদডদির শ্ষর্বস্ান্য় অিিানোর্ হপত িাপর। দতদন িপ্সিলেন, িতর্বমান েরোর ২০২২ োপ্সিলের
মপধতব্যে এখানোর আটটি রাজতব্যেপে সর্সিলেিে এি সং দিমাপনর মানদচপত্র আনার ্সিলে্ষেতব্যেমাত্রাও দনধর্বারর্ণ েপরপছে৷
শ্রী শাহ িপ্সিলেন, জাঙ্গ সম্মেট সু ও োশ্পর

অনট সুপ্ছিি ৩৭০ িাদত্সিলে েরার িপর দেছেট সু ভট সু্সিলে তেতব্যে দছে্সিলে সয অনট সুপ্ছিি

৩৭১ ও িদরিতর্বন েরা হপি। দতদন িসঢ়তার োপে জানান, সেন অনট সুপ্ছিি ৩৭১সে োঙ্গ সম্মোন েপর এি সং
উত্তর িপূির্বাঞ্চপ্সিলের জনতব্যে এই দিপশষ দিধাপনর অনট সুপ্ছিপি স্পশর্ব েরপি না।
এর

দতদন অনট সুপ্ছিি ৩৭০ এি সং ৩৭১

মপধতব্যে িাের্বেতব্যে িতব্যোখতব্যো েপরপছেন যা উত্তর-িপূপির্বর জনতব্যে দিপশষ দিধান রপয়পছে। শ্রী শাহ সযাতে গি েপরন-

"আদম ে সংেপি স্পষ্ট েপর দিপয়দছে সয এটি

হপি না এি সং আদম আজ অেপম আট

রাপজতব্যের মট সুখতব্যেমন্ত্রী শ্র্র

উিদস্দতপত এটি িট সুনরায় স্পষ্ট েপর দিদ্ছি৷’
উত্তর-িপূির্বাঞ্চপ্সিলের উন্নয়পনর জনতব্যে সেন্য় েরোপরর প্রদতশ্রুদত েমপের্ব ম্তিিতব্যে েরপত দতে গিপয় শ্রী শাহ িপ্সিলেন,
ত্রপয়ািশ অের্ব েদমশন সেপে চতট সুির্বশ অের্ব েদমশপন এনইদে-র িাপজপটর ১.ক শতা সংশ িসদদ্ধা জান

েরা হপয়পছে৷

অের্বাৎ ত্রপয়ািশ েদমশন সযখাপন ৩৩৭৬ সোটি টাো দিপয়দছে্সিলে তা সিপছেড়ে হপয়পছে ক০ক৩ সোটি টাো৷ এই
অঞ্চপ্সিলের অগ্রতে গিদতর জনতব্যে দিদভন্ন উন্নয়ন প্রেপল্পর েো উপলখ েপর শ্রী শাহ িপ্সিলেন, কক৮টি প্রেপল্পর মপধতব্যে
৩ক২ টি প্রেপল্পর োজ সশষ হপয়পছে, ৯৯৭ দেপ্সিলোদমটার রাস্তা দনমর্বাপর্ণর োজ সশষ হপয়পছে, ২৪৮০ দেদম
টাউন্সিদমশন ্সিলোইন েমন্ন েরা হপয়পছে, ন্দত ও তে গিপিষর্ণার জনতব্যে এদিপজ আিিট সু্সিলে োমা্সিলে সেন স্ািন েরা
হপয়পছে, িদতে গিপি্সিলে সেতট সু েমন্ন হপয়পছে এি সং সডানাপরর আওতাধ্ন উত্তর-িপূির্ব েছেড়েে সেক্টর উন্নয়ন প্রেপল্পর
আওতায় ১৪০০ সোটি টাো অনট সুপমাদিত হপয়পছে।

আোপম এনআরদে-র োম্প্রদতে প্রোশনা প্রেপঙ্গ

িক্তসতাোপ্সিলে শ্রী শাহ েময়মত প্রদক্রয়া েমাদক্রিয়া সমাপ্তির জনতব্যে েনদষ্ট প্রোশ েপরপছেন এি সং দতদন আরও সযাতে গি
েপরন, েরোর সোনও এেে অনৈিধ অদভিাে্পে সিপশ দফিপর োেপত সিপি না।
শ্রী শাহ িপ্সিলেন, শ্রী নপরন
ফি্সিলেস্বরূি

সমাি্র সনতস পত উত্তর-িপূির্ব উন্নয়পনর িপে অদিদ্ছিন্নভাপি অগ্রতে গিদত েরপছে যার

এেেমপয়র িন, অিপরাধ, চরমিন্া, অস্ত্র িাচার এি সং িট সুনবং দুর্নীদতর মত সনদতিাচে দিষয়গুদ্সিলে এখন

িদরোঠাপমাতে গিত উন্নয়ন, বৈচিজি চাষ, েস দষোজ, ক্র্ছেড়ো, ে সংপযাতে গি এি সং আইন িপূির্ব ন্দত দহোপি িদরদচদত
সিপয়পছে৷ দতদন েমস্ত রাজতব্যেপে িাঁশ চাপষ সিদশ দিদনপয়াতে গি েরপত আহান জানান৷ তা হপ্সিলে এে সোটি
টাোর আমিাদন রি েরা েম্ভি হপি িপ্সিলে উপলখ েপরন৷
সেন্য় সডানার মন্ত্রী শ্র্ ডন্তঃ জ্পতন দে সং িপ্সিলেন, উত্তর িপূির্বাঞ্চ্সিলে সেপে সিপশর িাদে অ সংপশর অপনে দেছেট সুই
সশখার রপয়পছে এি সং উত্তর িপূির্বপেও সিপশর অনতব্যোনতব্যে অ সংশ সেপে সশখা উদচত৷ তে গিত িাঁচ িছেপর উত্তর-িপূির্ব
আরও সফিাোপে এপেপছে এি সং এটি েম্ভি হপয়পছে োরর্ণ েরোর আেপ্সিলে সেই দিপে এদতে গিপয় চপ্সিলেপছে। দতদন
িপ্সিলেন, প্রদত িাদ্ষেপের মপধতব্যে প্রধানমন্ত্রী শ্র্র দনপির্বপশ এেজন মন্ত্রী শ্র্ মানট সুপষর েো সশানার জনতব্যে এি সং এই
অঞ্চ্সিলেটি প্রদতটি স্ষেপত্র উন্নত হপয়পছে দে না তা দনদচিত েরপত উত্তর-িপূপির্বর এেটি রাজতব্যে িদরিশর্বন
েরপছেন। উত্তর-িপূপির্বর উন্নয়পনর জনতব্যে েরোপরর প্রদতশ্রুদত িট সুনির্বতব্যেক্ত েপর ডন্তঃ দে সংহ িপ্সিলেন, উত্তর-িপূির্ব
োউদউন্সি্সিলেপে ২০১৯-২০ োপ্সিলের জনতব্যে েপির্বাচ্চ িাপজট ১৪৭৬ সোটি টাোর িরাখার উদ্দে সিওয়া হপয়পছে৷
ডন্তঃ দে সং িপ্সিলেপছেন, প্রধানমন্ত্রী শ্র্ শ্রী নপরন

সমাি্র সনতস পত েরোপরর তে গিত িাঁচ িছেপর েরোপরর অনতব্যেতম

িছেড়ে োফি্সিলেতব্যে হ'্সিলে সয উত্তর-িপূপির্বর দশ্ষোেবং দুর্নীপির সিপশর দিদভন্ন স্াপন ছোত্রািাে ও অনতব্যোনতব্যে উিাপয় িতব্যেয়িহু্সিলে
জ্িনযািপনর িতব্যেিস্া েরা হপয়পছে। । দতদন জাদনপয়পছেন, ছোত্র্পির জনতব্যে এেটি উত্তর-িপূির্ব সহাপস্টে্সিলে
সিঙ্গা্সিলেট সুরু

দিশ্বেদিিতব্যো্সিলেপয়র

েতব্যোমাপের

এেইভাপি, জওহর্সিলো্সিলে

সনপহরু

দিশ্বেদিিতব্যো্সিলেয় (পজএনইউ) এর েতব্যোমাপের দভতপর এেটি এেটি উত্তর-িপূির্ব সহাপস্টে্সিলে দনমর্বার্ণাধ্ন৷

দতদন

আরও িপ্সিলেন, দিদল দিশ্বেদিিতব্যো্সিলেপয়র

মপধতব্যেই

স্ািন

েরা

হপয়পছে।

সরাদহর্ণ্পত উত্তর-িপূপির্বর দশ্ষোেবং দুর্নীপির স্ষেপত্রও এেই রেম সহাপস্টে্সিলে চা্সিলেট সু

েরা হপি৷ সেন্য় েরোপরর স্টোটর্ব আি ইদ আপ ইন্ডিয়া, স্টেতব্যো আপ ইন্ডি আি ইদ আপ ইন্ডিয়ার মত দিদভন্ন প্রেপল্প এই অঞ্চপ্সিলের
দিদভন্ন উপিতব্যোপতে গির প্রেঙ্গও তট সুপ্সিলে ধপরপছেন দতদন এি সং এেটা েময় উত্তর িপূির্বাঞ্চ্সিলে সিপশর যট সুিেপির জনতব্যে
দপ্রয় ঠিোনা হপয় উঠপি িপ্সিলেও উপলখ েপরন দতদন৷
উপলখতব্যে, এনইদে’র এই বৈচিিঠপে দিদভন্ন রাপজতব্যের রাজতব্যেিা্সিলে, মট সুখতব্যেমন্ত্রী শ্র্, উত্তর িপূির্বাঞ্চপ্সিলের ো সংেি এি সং সডানার
মন্ত্রী শ্রে ও রাজতব্যে েরোরগুদ্সিলের িদরষ্ট আদধোদরেরাও অ সংশ দনপয়পছেন৷

*****
SK/DM/Agt....08-09-2019......Word- ... 1420

